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BAB V  

PENUTUP  

Berdasarkan pembahasan dan uraian-uraian yang telah dilakukan pada bab-bab 

sebelumnya, maka pada bagian bab penutup ini dapat ditarik kesimpulan dan 

dilanjutkan dengan mengemukakan saran yang diharapkan dapat memberikan 

masukan.  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh peneliti sekaligus penulis dan 

sesuai dengan data-data yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Masyarakat Desa Terusan memahami bahwa QS.Al-Fatihah dapat dipercayai 

sebagai alternatif yang dapat menyembuhkan penyakit angina pektoris. atas 

izin Allah SWT. Dikarenakan QS.Al-Fatihah telah dijelaskan di dalam Al-

Qur’an bahwa surah ini dikatakan sebagai Asy-Syifa yaitu obat. Maka setelah 

dibuktikan dengan alternatif pengobatan ini pada masa sekarang QS.Al-

Fatihah ternyata dapat menyembuhkan penyakit angina pektoris (serangan 

jantung). pasiennya juga percaya akan khasiat dan keajaiban dari ayat-ayatnya 

Allah SWT sehingga yakin akan bisa sembuh. Selain pengobatan alternatif ini 

adalah pertolongan pertama karena lebih dekat dari rumah, mereka juga 

percaya bahwasannya penyakit itu bukan untuk medis, melainkan ini adalah 

penyakit dalam atau angin, jadi harus diurut, Kalau di rumah sakit diperiksa-

periksa biasa tanpa disembuhkan rasa nyeri di dadanya. Jadi haruslah diurut 

untuk menyembuhkan nyeri dan sakit yang amat di dada.  



43 
 

2. Al-Fatihah adalah isinya tentang do’a yaitu  meminta pertolongan kepada Allah 

SWT untuk segala usaha dan ihktiar, dan bimbingan jalan yang lurus. Al-

Fatihah merupakan salah satu sarana ruqiyah dan syifa’ sehingga dianjurkan 

untuk dibacakan kepada orang yang sedang kesurupan bahkan tersengat hewan 

berbisa, dan semua orang yang merasakan keluhan tertentu. Angina Pektoris 

adalah istilah ilmiah untuk nyeri dada pada penyakit jantung koroner. Penyakit 

jantung koroner paling sering disebabkan oleh proses ateroklorosis yang 

menyebabkan penyempitan pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner 

adalah pembuluh darah yang memberikan aliran darah kejantung yang berisi 

oksigen dan nutrisi lain untuk sel-sel otot jantung. Dari sinilah mengapa saat 

terkena angina pektoris pasien merasakan sakit yang amat di dada sehingga 

sangat sulit sekali untuk bernafas. Karena ada penyumbatan tersebut. Sehingga 

oksigen tidak bisa bekerja dengan baik dan saat diobati dengan alternatif ini 

sakit di dada terasa hilang dan sembuh. Begitulah atas izin Allah SWT bisa 

sembuh  dari sini bahwa memang benar masyarakat atau pasien yang 

mengeluhkan bahwa dirinya sedang kesakitan terkena angina pektoris dapat 

disembuhkan dengan Surah Al-Fatihah.   
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B. Saran  

Setelah melalui beberapa proses pembahasan maupun penelitian lapangan yang 

penulis lakukan. Penulis sangat menyarankan kepada seluruh mahasiswa atau 

siapapun yang membaca skripsi terkhusus ummat islam pada umumnya:  

1. agar lebih bersyukur lagi atas segala nikmat yang Allah SWT berikan kepada 

kita semua. Yang tanpa penulis maupun saudara-saudara sadari betul bahwa 

hanya dengan QS.Al-Fatihah saja dan dengan beberapa bahan yang sudah 

penulis paparkan di atas dapat menyembuhkan penyakit angina pektoris 

(serangan jantung) atau yang biasa kita kenal sebagai serangan jantung yang 

terjadi secara mendadak. Atas izin Allah SWT dengan pelantara pengobatan 

ini dapat menyembuhkan penyakit yang mematikan itu.  

2. Penulis menghimbau dan memberikan saran kepada saudara-saudari ku 

sekalian supaya meningkatkan lebih dalam lagi mempelajari ilmu agama yaitu 

Islam. Tentunya tidak akan pernah merugikan siapapun juga. Asalkan yakin, 

percaya, dan ikhlas karena Allah ta’ala semata.  

3. Penulis sadar betul bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Teman-

teman, saudara ku bisa melanjutkan atau bisa meneliti tentang angina pektoris 

Untuk skripsinya. Dan bisa dikolaborasikan tentunya.  

 


